Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 02. 12. 2015 v budove
Mestského úradu v Leopoldove

Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Ing. Rudolf Holkovič
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová
Ospravedlnení:
Mgr. Róbert Levčík

Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 07. 12. 2015.
FK odporúča MZ nasledovné:
1. Schválenie návrhu VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
FK odporúča MZ schváliť spomenuté VZN.
2. Schválenie návrhu VZN č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
FK odporúča MZ prehodnotiť nasledovné skutočnosti:
- Akým spôsobom sa bude odpad vážiť?
- Pokiaľ by zákon umožňoval, odpustiť poplatok (kvôli hrozbe čiernych skládok)
FK odporúča primátorke mesta osloviť ZMOS, aby nám poradili/navrhli najjednoduchšie
riešenie pre váženie odpadu.
Pán Holkovič osloví ZMOS ohľadne tejto problematiky a bude informovať FK o výsledku.
3. Schválenie návrhu VZN č. 107/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej a žiaka školských zariadení so sídlo na území mesta
Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť spomenuté VZN.
4. Schválenie návrhu VZN č. 109/2015 o miestnych daniach
FK odporúča MZ schváliť spomenuté VZN.

5. Návrh rozpočtu na rok 2016 a schválenie viacročného programového rozpočtu na
roky 2016 - 2018
FK sa zaoberala návrhom viacročného programového rozpočtu na roky 2016 – 2018 ako
i dopracovaným návrhom rozpočtu na rok 2016 i Komentárom k návrh rozpočtu Mesta
Leopoldov na rok 2016 zo dňa 2. 11. 2015, ktorý vypracovala Ing. Adriana Urbanová
a kolektív zamestnancov mesta Leopoldov.
FK navrhuje k nižšie uvedeným programom a podprogramom návrhu rozpočtu nasledovné:
Výdavková časť
5.4.7 Kanalizačná prípojka – Piešťanská 2
FK navrhnutá čiastka pripadá vysoká. Odporúča, aby Komisia investičných činností,
územného plánovania, výstavby a životného prostredia prehodnotila a potvrdila, prípadne
navrhla novú čiastku na základe predložených ponúk.
FK necháva na zváženie MZ (po predložení stanoviska Komisia investičných činností,
územného plánovania, výstavby a životného prostredia).
12.4 Nová požiarna zbrojnica
Na základe predložených prvotných ponúk a celkovej predpokladanej výšky investície
(118 000 EUR), FK odporúča MZ zvážiť možnosť prenájmu ponúknutých priestorov v
ÚVTOS a ÚVV bývalé ÚaO.
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
FK navrhla p. Ing. Terézii Trnkovej doplnenie plánu o ZŠ.
7. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
FK odporúča MZ schváliť návrh ako ho predložila Mgr. Terézia Kavuliaková.
8. Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti KN-E parc. č. 245 na Hollého ulici
v Leopoldov
Na základe preloženého materiálu sa FK zaoberala týmito otázkami:
- Bol rodinný dom už postavený alebo ho žiadateľ postavil na pozemkoch mesta po
kúpe pozemku?
- Chce mesto odpredať za rovnakú cenu diel č. 3 aj diel č. 4?
Odpredaj pozemku ponecháva na zvážení MZ.
9. Nájom hodný osobitného zreteľa – nebytové priestory v suteréne bytového domu
na Štúrovej ulici č. 436/38 v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť zámer prenechať do nájmu majetok mesta – časť nebytových
priestorov v suteréne bytového domu na Štúrovej ulici č. 436/28 v Leopoldove (chodba, malý
sklad a sociálne zariadenie) vo výmere 42,12 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
žiadateľovi Slovenské elektrárne, a.s. za účelom zabepečenia spoľahlivej a bezpečnej
prevádzky odovzdávajúcej stanice tepla umiestnenej v nebytovom priestore bytového domu
na Štúrovej ulici č. 436/28 v Leopoldove.
10. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – záhrada obyvateľov na
Sládkovičovej ul. v Leopoldove.
FK odporúča MZ schváliť zámer previesť majetok mesta – pozemkovú nehnuteľnosť KN-C
parc. č. 1570 v celkovej výmere 71 m2 v k.ú. Leopoldov Leopoldov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, žiadateľom Štefanovi Šemelákovi a Jarmile Šemelákovej, rod. Baďurovej
,trvale bytom Leopoldov, Sládkovičova 979/16.

11. Kúpa nehnuteľnosti na Gucmanovej ul. č. 679/1 v Leopoldove
FK necháva na posúdenie MZ.
12. Rozpočtové opatrenie č. 24
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
Predbežný termín najbližšieho zasadnutia FK je naplánovaný po 15. 2. 2016.

Dňa 6. 12. 2015

Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie

